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Reser du i
tjansten?

Vid arsskiftet 89/90 infors
1964 borjade manga arbeta
en rad andringar i skattep&davarande Ljungmans.
systemet. En del beror
Trofasta var de tydligen
avdragsratt for korning
ocksa. I Ar belonas femton
med egen bil, endagstrak25-arsjubilarer den 15 detamente och forman av fri
cember.
bil.
Nytt for aret ar att
Fr.0.m. 1990fArmani sjalvdeklangtidarna far valja mellarationen dra av 12 kronor/mil,
eller
lan klocka, glasskal
om man kor med sin egen bil i
halssmycke.
Allt ar mycket battre nu, tycker Anita tjansten mot tidigare 20 kronor,
D e som far motta foretagets
gava vid arets jubileumslunch ar
Lars-Ake Nilsson, Allan Jonsson,
Josip Rukavina, Bernt Redlow,
Karin Klingborg, Ulla Johansson,
Grete Nykjar, Siv Fredriksson,
Willy Hansson, Arne Beck, Ingvar
MAnsson och Bertil Persson, Produktion, Anita Olsson, R&D,
Kjell Nilsson och Gunnar Andersson, Service.

Datorer och dureformen bast
-Den avdelning dar jag borjade for 25 Ar sedan finns inte lang e . Det var pa Arbetsstudieavdelningen. Killar i gr4 rock och en
kiockapa ett brade tog tid pa verkstadsarbetarna, minns Anita Olsson, R&D. Mitt jobb var b1.a. att

Arbetskamraterna ar bra, tycker
Willy Hansson.

Olsson, som stortrivs med sitt jobb

.

rakna ut tiderna.
- Numera har allt trist klosterarbetedatoriserats. Det ar som
att jobba pa ett helt nytt foretag.
Det var nervost att skriva brev
med manga kopior forr, nar man
inte fick skriva fel, minns Anita,
som arbetat som sekreterare pa
Produktion och C e ~ c innan
e
hon
kom till R&D.
- Du-reformen var ocksa en
stor forandring, tycker Anita.
Man vagade knappt tilltala folk
forr, for man visste inte hur man
skulle titulera dem.

Klockor och kedjor
popularast
-Jag kom direkt frAn yrkesskolantill Maskinverkstadensom
frasare, berattar Willy Hansson,
MAletiet. Sedan dess har jag jobbat i Gjuteriet och i Ytbehandlingen. Jag trivs har, sager han. Arbetskamraterna ar bra. Com jubileumsgava har Willy valt en
klocka.
- Den gavan ar popularast.
bland herrarna liksom aven halskedjan, som damerna helst valjer,
sager Christina Adler pa Personalavdelningen.

dvs hela ersattningen. Det betyder, att skillnaden mellan det ersattningsbeloppdu far ut av foretaget ochdet du fAr dra av, beskattas som arbetsinkomst.
-Hur hog ersattningen kommer att bli, vet vi inte idag, sager
Sven Bladh pa Ekonorniavdelningen. Vi foljjr det statliga avtalet, men nagra nya beslut finns
inte.
Med oforandrad ersattning
skulle reformen innebara en beskattningpa ca tre-fyra kronor per
mil beroende pA mariginalskattesatsen.
Fodnsvardet av fri bil hojs
fran 22% till 30 % av nyanskaffningsvardet och det ska beskattas
som inkomst.
- Avdragsratten for endagstraktamenteslopasoch hela traktamentet beskattas som inkomst,
sager Sven Bladh. Aven har ar ersattningen reglerad genom avtal
forts sidan 2

Reser du..

wfnn

och informationen om hur
reglerna blir nasta Ar ar f.n. mycket oklar.

Infor 1991
1991 foreslAs formansvardet
av fri bil oka till 35% och en skarpt
traktarnentsbeskattning vantas.
Har begransas avdragsratten troligen till 150 kr/dag for korttidsresor inom landet.
- Inkomstskatteutredningen
foreslar att lunchsubventionen
ska beskattas som lon, berattar
Sven. Skillnaden mellan det pris
du betalar for lunchkupongen
och den verkliga kostnaden laggs
till din inkomst och beskattas. Det
kommer att ge en hel del praktiska
problem och hojda priser som
foljd, tror han.
-Andringarna kommer att fA
stora Aterverkningar pA foretag
som vArt, dar manga reser, sager
Stefan Fridlund, personalchef.
GAr lagforslagen igenom, maste
vi se over forhallandena.
Vad kommer skattereformen
att innebara? Och hur paverkar
vart satt att jobba? Det finns en hel
del oklara punkter. Men en sak ar
saker - det lar blir dyrare bade for
oss och for foreta
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Verkskyddet ovade for kria
En gang vart fjarde d;ovar
de civilforsvarspliktiga i
Wayne Europes verkskydd
sjukvardsteori, -praktik,
raddning och reparation.
En solig dag i slutet av
november spred sig ett
trettiotal man och kvinnor
i overall och hjalmar ut
over tomten for att spela
med i realistiska katastrofovningar.

Verkskyddet ska i krigstid pa Medlemmarna i Wayne Europes verkskydd, frejdiga man och kvinnor, stdr
det egna foretaget hjalpa till vid beredda att gora sin plikt om kriget kommer.
sarade, oppnabrandposter, borra
skadegorelse, personskador och bestar av ledningsgrupp, raddbrand. Verkskydd finns vid stor- ningsgrupper, samaritgrupper i cementblock, spruta med brandre, krigsviktiga industrier. Till och en teknikergmpp. Dagens s ruta och slacka eld.
verkskyddet inkallas man genom ovning innebar b1.a. att trana pi3
&&radglomdes
att bara bibar, ge forsta hjalpen
Civilforsvaret.
- Vi klarade det bra, tyckte
Wayne Europes Verkskydd och fixa ett stromavbrott. Hjalpa Goran Gora-n,
som raddade
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Julknapet

NU AR DET SNART JULIGEN. Ventilens redaktion onskar alla lasare en skon jul
och tackar for det ghgna bet. 1990 ars forsta Ventil utkommer i februari. Tills dess
har ni gott om tid att losa arets juiicdp.
Tre stycken matnyttiga priser lottas ut bland de inkomna ratta losningarna.
Besvara fragorna med 1, X eller 2. Lamna eller skicka svaren till redaktoren innan 1990-01-31.
1. Insekten pa din cykel
anviinder du?

1 I uppforsbacke
X Nar du stannar

7. Vilket ar lattast att ha i
pianboken n& man handiar?

2 I soligt vader

2 Ishockeylandslaget

2. En kand reporter besokte
I 31 april
1984Eskilstuna. Nar var det? X 30 juni
2 31 sept

8. I vilken stad kan man

3. Vem kan tankas vara

9. En man ar bjuden pa
kaffereptill 3 tanter.
Tiil vilken skail han g&
for att vara saker pa att fil
kaffebrod? Alla 3 har var

s m t med boxaren
eftersom de g& lika?
4. Var finns det mest G?

1 Lakaren
X Polisen
2 Lantbrevbararen

1 Gems

x GNPW

1 Tennislandslaget

X Fotbollslandslaget

aga att alla invihare ar
markagare?

sin sjukdom.

l Bjcrmeborg

X Karlskoga
2 Goteborg
1 Tanten med
halsont
X Tanten med
huvudviirk
2 Tanten med
hemorrojder

2 Massage
5. I vilket av dessa fordon kan

man misst?lnka att det finns
en hund?
6. Fyra flugor sitter pil ett bord.

Du SI&ihfl en.Hur mhga
flugor finns det kvar
pit bordet?

1 Ambulans
X En taxi med ljus pa takel
2 En polisbil med blaljus
1 ost
X l st
2 3st

Ulla Lindholm och Kurt Nilsson
ur en brand i kallaren. Vi hittade
de skadadeoch plastrade om dem
hjalpligt. - Vi missade Kim
b a l l , som var medvetslos och
t, och koncentrerade oss pa
e Nielsen, som skrek hogst,
berattadeIlse Ragnert, som deltog
for forsta ghgen.

z

Mer samarbete
Torsten Svensson, som Mllit i
all planering och arrangemangen
for Verkskyddets ovningar, summerade till sist dagens ovningar:
- I stort sett bra men varje
grupp jobbade ensam. Ingen hade
overblick och man agnar sig, som
i vardagslivet, mest &tden som
skriker hogst.

10. Vilket tag g& oftast fran
Vaxjo tili Viistervik?
11. Vilken av de har har
mest anknytning till
Brasilien?

2 Rotmos

12. Vem forvarar antagligen
lostilndema i ett glas
vatten pa natten?

X Protestanten
2 Juden

1 Potatismos
XPlamos

1 Katoliken

Pension efter 125 000 mil

- Det hnr varit roligt hela tiden!
-Huvudet gar bra, men
kroppen vill inte! Det gor
mig sa ARG! sager Gunnar
Andersson, Karlstad, med
eftertryck. Vid arsskiftet
gar han i pension efter 40 Ar
som servicetekniker, varav
25 hos LjungmandWayne.
Gunnar ar en harlig, positiv
och gladlynt vadanning, som
inte ger upp trots kramporna.
- Jag vill inte sluta mitt jobb
med sjukskrivning,sager han. Det
har vant fantastiska Ar. Ett mycket
intressant jobb, som ar olika varenda dag. Man vet aldrig vad som
ska handa. Det ar sp5nnande.
Man ar alltid valkommen overallt. Jag kommer att sakna den
dagliga kontakten med alla trevliga manniskor, nar jag slutar, sager
Gunnar.
-Men jag har sa mycket jag
ska gora sen, renovera mitt gamla
hus, jobba i tradgarden, hjalpa
grannar, kanske bygga enbA t med
Angrnaskin, sa jag kommer att
halla igAng i fortsattningenocksa.
Det ar viktigt.
Gunnar har ett forflutet som
spman under krigsaren, innan
han borjade som montor hos Gulf,
och karleken till batar och rnaskinintresset sitter djupt.
- Rune Larsson, min kollega
och jag traffas varje morgon och
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Andersson, snart pensionerad servicetekniker i Karlstad.

eftertrahren Jan Petersson over.
delar upp de jobb vi fAr fran %rviceledningen i Goteborg, berattar Gunnar. Och har vi fk&or
ringer vi de fina killarna i Malmo,
som klarar ut det mesta.
-PA senare tid har vi fAtt utbildning pi! nya produkter, men
forr hande det, att vi kom ut pi3
stationerna och skulle laga produkter vi aldrig sett tidigare.
Numera byter vi ut istallet for att
reparera p3 platsen,. sarskilt nar
det galler elektroniken, sager
Gunnar.
- Allt har gatt sin gilla gang
under Aren, tycker Gunnar. Inga
sensationer. Nya utrustningar
kommer standigt. Knivigast idag
ar att veta vilken
programversion
utrustningen
har. Jobbet ar
lugnt och fritt.
Gunnar tycker om att kora
bil. En nodvandighet eftersom
han kort ca 5.000
mil/&-.
-Jag har aldrig nagra problem, sager han
och skrattar. Ar
det dilligt vader
-Kontakten medulla trevliga kunder kommerjagatt sak- tar pbbet bara
na, sager Gunnar Andersson. Har med Bror Johansson. lite langre tid.

crunnur

Vid rfrsskiflet tar

Och elektronikpumparna kan
man inte oppna
det regnar.
Det gillar inte kretskorten.

Muff-PR
PA JET-stationen i Arvika har
nagon forsokt b+ sig in i sedelterminalen. Gunnar har varit dar
tidigare och sett vilka delar som
behover bytas. Garna slAr han sig
i slang med tankande kunder,
medan han arbetar i det trAnga
utrymmet i terminalen.
-Ska du inte se till att vi far
muffar har i Varmland, sager en
miljomedveten bilist. -Det kommer, lovar Gunnar, men det ar
mycket jobb innan dess. - Satta
en muff ar val inget tycker
kunden. Gunnar skrattar och forklarar att hela stationen maste
gravas upp, ror dras och pumpar
byggas om innan en sadan installation fungerar.
-Gunnar ar en snall kille. Och
duktig. For honom finns har alltid
en kopp kaffe, sager Bror Johansson pa Shell-stationen i Arvika.
Honom kan man alltid fdga om
rad.
Och de gAr At och tittar till en
lackande dieselpumpslang.
- Jag gillar flickor. Och Al,
sager Gunnar och ger mig en stor
kram nar vi skiljs. Och jag har
roligt hela tiden. M
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efan Fridluna mot v i l m

- Nu kommer jag ut!
igenom arbetsinsatser och planera forbattringar.
Planeringssamtal ska inga
som en del i den nya personalpoliv, som Personalavdelningen
Mller pil att ta fram. Har ska aven
personalvard, utvecklingsmojligheter, lonesattning och andra stimuleringsatgarder finnas med.
-Jag ar mer road av overgripande policyfrLLgor an av rena
nitinarenden, erkanner personalchefen.

Stefan privat

fotograferar arbetssokande, sager han med ett krampakfigt leende.

Nu ar smekmanaden over for var nye personalchef.
- Visa dig ute p&foretaget, kriver personalorganisationerna, &h nu ar Stefan Fridlund verkligen p5 gang.
-Alla ska lara kanna mig- och jag ska lara mig foretaget,
lovar han.
Stefan Fridlund ar smalanning
och har varit yrkesmilitar i hela
sitt tidigare liv.
- Jag ar bade militarisk och
ekonomisk i positiv bemarkelse,
pastar han, uppfostrad att utnyttja foretagets mojligheter p4 ett
strategiskt satt, att lagga pengar
pa det som ar viktigt. Stefan sager
att han tog pbbet hos oss for att
han sokte nya utmaningar.
- Har finns en hel del att
gora, tycker han, och redan vid
mina inledande sittningar med
arbetstagarorganisationerna har
jag kant hogt stallda forvantningar om forandringar av olika slag.
B1.a. behover vi ett battre introduktionsprogram for nyanstallda
med en uppfoljning efter nagra
manader.
Stefan, som sysslat mycket
med utbildning, tycker att bra och
givande kurser ar viktiga, bade
for att oka kunskapen i foretaget
och som ett uppskattningsbevis.

Utbildningen,som nu ar splittrad
pil manga hander, ska koncentreras, budgeteras och foljas upp.
F.n. ar personalavdelningen
hart belastad.
-Delvis pga att jag ar nyborjare har, sager Stefan. Hytten in i
nyrenoverade lokaler har ocksa
tagit tid. Men nu har vi fatt ett
vantrum, vart namnet, som ar
vart ansikte utat mot platssokande och var egen personal.

Ny personalpolicy
I det militara ger chefen sina
understallda ett betyg varje gr.
Det ar en stor fordel tycker Stefan.
DA tvingas chefen tanka efter hur
de understalldalyckatssamt satt a
ma1 for kommande Ar, och personalen har ett slags kvitto pct, hur
det gatt under aret.
-Darfor ar planeringssamtal
viktiga, anser Stefan. Minst en
gang per (Ir fore lonerevisionen
ska chefen med sina anstallda g3

-Jag uppskattar arlighet hos
manniskor, folk som sager rent ut
vad dom tycker och inte tanker
taktiskt hela tiden, sager Stefan.
Jag tror jag ar latt att samarbeta
med och jag hetsar sallan upp
mig. Det ar en fordel i forhandlingar.
Men Stefan Fridlund har ocksa
en annan sida. Som revypappa
och aktiv i Hem och Skola.
-Jag tycker om att arbeta med
ungdomar sager trebarnsfadern
med ett brett leende. Skolrevyer
satter han upp hemma i Hassleholm. -Det ar viktigt att lara sig
upptrada, anser Stefan, som ocksa
gillar att renovera gamla hus och
spela landhockey.
- Fast jag motionerar for lite
nu. Hustrun sager att jag gatt upp
4 kg sedan jag borjade har, sager
han med ett flin. Kanske blir det
battre nar jag kommer ut och ror
mig pi! foretaget.
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Insandareb
Angaende stampling
for tjansteman
Vilka regler galler for oss. Nar
man anlander pA morgonen, skall
mandA forst stampla in och sedan
parkera sin bil eller cykel eller
s k a man gora tvartom?
Likadant pa kvallen, skall man
forst gA och hamta sitt fordon och
sedan stampla ut eller? Nastan
varje morgon och kvall ar det ett
antal cyklar och bilar som parkeras utanfor huvudbyggnaden for
att g5 in och stampla. Det ar inte
lojalt varken mot foretaget eller
arbetskamraterna.
Vi ar manga tjansteman som
under Arens lopp har papekat den
dilligadisciplin,somradernar det
galler stampling, men inget har
hant. Varfor?Vi vill inte ha svaret
att det ar under utredning, for det
har det varit i manga Ar.
En som gor tvartom

Svar:
VAr personalchef Stefan Fridlund vill garna satta sigin i problemet ordentligt. Det galler personalpolicy och omfattar en hel del
andra fragor.
Han har darfor bett att f3 besvara frAgan i nasta nummer av
Ventilen.
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onstforeningen

Personal
NYTT

Utlottningen i Konstforeningen ar klar. Den medlem som fick
valja forst var Jan-Olof Nilsson
som dessutom ar ordforande i
Konstforeningen.
Viii Du bli medlem i vAr
Konstforening d kontakta ni3gon
i styrelsen. Se vAr anslagstavla i
Arsavgiften ar
matsalen.
f.n.lW-/Ar. Det drages 15:-pa
lonen en gAng i manaden for
tjansteman och 750 tvi3 ganger
i
d n a d e n for kollektiva.

Nyanstallda
Catharina Bjork har anstallts
som sekreterare p&Service.
Leif Apel och Linus Bladh har
anstallts som reparatorer.
JanPeterson ar ny som servicetekniker.
Gholam Ali Parayandeh har
anstallts som svetsare. Stefan
Olsson ar nyanstalld som frasare
och Peter Lindhardtsen som borrare/frasare.
Bent Marxen haranstalltssom
sprutmalare och Mahmoud Hojjati som kantpressare.

Arbetstiderna 1990

Gunnar Andersson, faltmontor, och
Selim Brahaj, lokalvardare,
gi3r i pension den siste december.

Foretagets forslag till nya
arbetstider vallade diskussion
pi3 SIFsarsmoteden4 december.
Ska vi ha sommartid eller ej?
Och om inte, vad ska vi ha istallet?Hur ska flextiden forlaggas?
Och vilka klamdagar ska vara
lediga?
Besked om tjanstemannens
arbetstider 1990 kommer sa
snart forhandlingarna slutforts.

Ut i det blii
for
Tjanstemannaklubbens
medlemmar den 30 november.
Efter en vilseledande busstur
vankades ett rikhaltigt julbord pA
Anderslovs GastgivaregArd, dar
jul-bilarerna (klubben firar 50Arsjubileum) sedan trAdde dansen under nagra glada timmar.

Du kan skriva under signatur men
redaktionen m5ste veta Ditt namn.
Fdgor besvaras i samma nr av

Adress: WAYNE EUROPE, Dr
Wayne AB, Box 30049,20061 M
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Ventilens Redaktion

I

RedaktionskommittB:
~oncson,~ars-Ake
Nilsson,Lill-Brii
akan Paulsson,Bahro Svinhufvud.
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